KIERUNKI ZAGRANICZNE

Piotr Kowalewski
Przewodnictwo
Pilotaż wycieczek
Zajęcia przyrodnicze
Doradztwo w turystyce

Czechy

Pilotaż wycieczek do Pragi,
oprowadzanie po Morawskim
Krasie i Szwajcarii Czeskiej.

Słowacja

Prywatne wyjazdy do północnej
Słowacji i kontakt z zaprzyjaźnionymi rodzinami słowackimi
od 23 lat. Oprowadzanie po
Bratysławie. Prowadzenie wycieczek oraz szkoleń dla przewodników górskich w regionach Słowacji.
W ramach pilotażów
do Rumunii.
Pilotaż i przewodnictwo wycieczek do Wiednia i Kraju Salzburskiego
Prowadzenie wycieczek objazdowych i górskich od 2012 r. Współpraca w zakresie promocji turystycznej z miastem Borșa i regionem Maramuresz.

Węgry
Austria
Rumunia

Licencje

Niemcy

Przewodnictwo i pilotaż Budziszynie, Lipsku, Dreźnie i Szwajcarii Saskiej, Bawarii
z uwzględnieniem zamków i pałaców, a także po Pomorzu Przednim z Rugią.

Kraje
bałtyckie

Pilotaż wycieczek na Litwę. Kilkakrotne organizowane spływy kajakowe po rzekach Litwy i Łotwy połączonych ze zwiedzaniem miast.

Gruzja

Pomysłodawca i współautor koncepcji znakowania szlaków w Kaukazie według
polskich norm. Prowadzenie szkolenia dla osób z regionu Chewsure4a. Dwukrotny pobyt w kraju (łącznie niemal miesiąc). Kontakty ze prowadzącymi bazę noclegową w północno-wschodniej Gruzji. Pilotaż wycieczek od 2017 roku.

pilot wycieczek od 2010 r.
przewodnik górski od 2010 r.

przewodnik terenowy—
Pomorskie od 2012 r.
instruktor nordic walking

DZIAŁALNOŚĆ
od 2015

Języki
angielski
kaszubski
słowacki
Dodatkowa oferta.:
system do oprowadzania
tour-guide dla 50 osób
oprowadzanie
po Kaszubach w strojach
historycznych
i regionalnych

2015
2014

Autor przewodnika „Szwajcaria Kaszubska” i „Powiat Bytowski”.

od 2013

Doradztwo w turystyce dla organizacji i samorządów na Kaszubach

od 2012

Doradztwo i współpraca w promocji
dla miasta Borsza (Rumunia).

od 2012

Prowadzenie zajęć w zielonych szkołach na terenie pomorskich parków
krajobrazowych.
Pilotaż i przewodnictwo. Współpraca
m.in. z biurami podróży z całej Polski.

od 2010
od 2010

Szkolenie kandydatów na przewodników górskich i organizacja imprez
w ramach Studenckiego Koła Przewodników Górskich

2008 2010

Samodzielna organizacja corocznych
spływów kajakowych dla grup
po Polsce, Litwie i Łotwie.
Organizacja studenckich wyjazdów
integracyjnych i pieszych rajdów

+48 608 831 187
kontakt@wanoga.eu

Prowadzenie szkolenia kandydatów
na pilotów wycieczek
i przewodników terenowych w Kartuzach i Chojnicach.
Prowadzenie terenowych warsztatów krajoznawczych na Kaszubach.

2003 –
2007

WSPÓŁPRACA Z BIURAMI
Exodos Koszalin, lemon&lime Kraków,
Flugo Bydgoszcz, Tęcza Bielsko-Biała,
Horyzonty Kraków , Praževica Gdańsk,
PTTK Rzeszów, Abdar Kraków,
Żak Łasin, Pomian Travel Zakopane,
Praževica Gdańsk, Kanion Poznań,
Index Katowice, Krajobrazy Garwolin

WYKSZTAŁCENIE
2010 –
2012

2008 –
2010

2002 –
2007

Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie. Kierunek:
gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem.
Kurs przewodników górskich beskidzkich. Kurs
pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych
Uniwersytet Jagielloński
Kierunek:
biologia i geologia,

ZAINTERESOWANIA
ogrodnictwo,
dzikie rośliny jadalne,
jęz. kaszubski, muzyka liturgiczna,
archiwistyka społeczna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 ze. zm.)

Piotr Kowalewski

LICENCJE—SKANY DOKUMENTÓW

Przewodnictwo
Pilotaż wycieczek
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Licencje
pilot wycieczek od 2010 r.
przewodnik górski od 2010 r.

przewodnik terenowy—
Pomorskie od 2012 r.
instruktor nordic walking
Języki
angielski
kaszubski
słowacki
Dodatkowa oferta.:
system do oprowadzania
tour-guide dla 50 osób do
wynajęcia
oprowadzanie
po Kaszubach w strojach
historycznych
i regionalnych

+48 608 831 187

NIEKTÓRE OPINIE
Rewelacyjny pilot wycieczki szkolnej po Bawarii i Salzburgu:)) Spokój ,opanowanie i ogromna
wiedza na każdy temat. POLECAM!!!!
Teresa (z proﬁlu '.com/wanoga.eu)
Grupa ze Sławna zadowolona z wyjazdu, nawet hotel „Panorama” pisał, że mamy bardzo
fajnego pilota – dzięki za dobrą robotę :)
BP Exodos Koszalin
Ogromne podziękowania dla przewodnika Piotrka Kowalewskiego, który wg mnie sprawdził
się doskonale pod każdym względem:
- orientacja w terenie
- przygotowanie ﬁzyczne
- widoczne poczucie odpowiedzialności za grupę
- elastyczność decyzyjna
- wiedza o regionie oraz sposób jej przekazywania
- wreszcie poczucie humoru i asertywność w stosunku do naszej pozytywnie zakręconej grupy :)
Jak dla mnie super.
Ewa, wysłane mailem do biura podróży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 ze. zm.)

